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Výběrová řízení

Zástupce primáře
Městská nemocnice  
Čáslav 
přijme do funkce:

   Zástupce primáře 
gynekologicko- 
-porodnického oddělení.

Požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru gynekologie 
a porodnictví,

•   praxe v oboru,
•   licence ČLK pro výkon 

vedoucí funkce,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost (dle 
zákona č. 95/2004 Sb.).

Nabízíme: 
•   zaměstnanecké benefity,

•   odpovídající platové 
podmínky,

•   možnost celoživotního 
vzdělávání a další 
profesní rozvoj,

•   nový služební byt 
v bezprostřední blízkosti 
nemocnice.

Písemné přihlášky,  
ověřené požadované doklady 
a telefonické spojení zasílejte 
nejpozději do 28. 2. 2013 na: 
personální oddělení, p. Anna 
Škarková, Městská nemocnice 
Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01, 
tel.: 327 305 228, e-mail:  
anna.skarkova@nemcaslav.cz

ZDN A131000374

Volná místa

Lékař/lékařka
Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4 – Krč,
přijme lékaře/lékařku pro 
závodní ambulanci TN.

Požadujeme:
•   absolventa lékařské 

fakulty, nejlépe 
s atestací ze všeobecného 
praktického lékařství,

•   zájem o obor,
•   praxe vítána,  

ale není podmínkou.

Nabízíme: 
•   zajímavou práci na 

akreditovaném pracovišti,
•   možnost i částečného 

pracovního úvazku,

•   podporu odborného růstu 
a dobré pracovní podmínky,

•   zaměstnanecké benefity.

Nástup ihned nebo dle dohody.

Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní 
způsobilosti a výpisu z rejstříku 
trestů zasílejte na výše 
uvedenou adresu, případně 
na e-mail: ipp@ftn.cz

ZDN A131001850

Vedoucí lékař/lékařka
Zdravotnická záchranná 
služba MSK 
přijme vedoucího lékaře/
lékařku na protialkoholní 
záchytnou stanici v Opavě.

Požadujeme specializovanou 
způsobilost v základním oboru.

Nabízíme 14. plat. třídu + osobní 
příplatek + příplatek za vedení. 
Kratší úvazek možný.

Kontakt: e-mail:  
elen.kubicova@zzsmsk.cz,  
tel.: 950 730 448.

ZDN A131001836

Lékař ORL
Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře se specializací v oboru 
ORL pro ambulantní úsek.

Nabízíme:
•   ubytování, 
•   perspektivu odborného růstu, 
•   nadstandardní platové 

podmínky.

Nástup možný ihned, 
výhledově možná 
privatizace ambulance.

Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, 
náměstek LPP, tel.: 554 690 144,  
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz,  
Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, příspěvková organizace, 
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov.

ZDN A131001845

Radiodiagnostik
Poliklinika Břeclav, 
s. r. o.,
přijme lékaře-radiodiagnostika 
s atestací v oboru na oddělení 
screeningového mammocentra 

a RTG na celý, případně 
i částečný úvazek. Znalost 
mammodiagnostiky vítána.

Nabízíme:
•   možnost ubytování 

na internátě. 
•   jednosměnný provoz, 
•   dovolená 25 + 5, 
•   plat 50 000 měsíčně  

+ 2x za rok odměny 
dle výkonů.

Nástup možný ihned. 

Kontakt: p. Lenka Hanáčková, 
tel.: 519 303 217, e-mail: 
hanackova@poliklinika.cz

ZDN A131001175
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je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny

Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: personalni.inzerce@mf.cz
tel.: 724 561 805

personální inzerce

Inzerce A131001482


